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Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
 

Мета курсу – формування сучасного управлінського мислення, набуття 
вмінь з розробки та реалізації планування роботи закладу охорони здоров’я, 
зокрема стоматологічної клініки, та прийняття зважених управлінських рішень у 
процесі діяльності, отримання практичних навичок та вмінь з планування, 
впровадження, аналізу та контролю за маркетинговою діяльністю у сфері 
охорони здоров’я та стоматології зокрема. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна “Менеджмент і маркетинг в 
стоматології” є базовою дисципліною для вивчення інших спеціальних 
дисциплін: Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової 
медицини, Профілактика стоматологічних захворювань, інтегрується з 
вивченням вибіркових курсів: Психологія спілкування, Психологія особистості 
професійного саморозвитку тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність навчатися і бути сучасно навченим; Знання та розуміння сутності 
предметної галузі та професійної діяльності; Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 
з різних джерел; Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; Здатність до 
вибору стратегії спілкування; Навички міжособистісної взаємодії; Здатність 
оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; Опрацювання державної, 
соціальної та медичної інформації; Спроможність аналізувати та оцінювати 
державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних 
підходів та комп’ютерних інформаційних технологій тощо. 

Програмні результати навчання: 
знати: понятійний апарат науки менеджмент; особливості управління 

системою охорони здоров'я та розуміти роль менеджера в системі охорони 
здоров'я та стоматології зокрема; методи та інструменти прийняття 
управлінських рішень; основні підходи до менеджменту та вимоги щодо їх 
застосування, базові основи самоменеджменту; сутність та основні засади 
формування і управління організаційною культурою в стоматології; методи та 
засоби управління колективом в стоматології; сутність комунікацій, їх значення 
в управлінні та підходи до здійснення; теоретичні основи маркетингу та 
методологію проведення маркетингового дослідження й вибору маркетингової 
стратегії діяльності; методику проведення нарад та виступів, як засобів 
підвищення ефективності діяльності стоматологічними закладами; основи 
конфліктології; основи проектного менеджменту та можливості його 
застосування в управління стоматологічними закладами; основи управління 
змінами. 

уміти: визначати тактику керівника під час прийняття управлінського 
рішення; підвищувати ефективність процесу управління у стоматології; 
використовувати різні підходи, методи та інструменти управління персоналом; 



діагностувати конфліктні ситуації та визначати шляхи їх розв’язання; 
налагоджувати ефективні комунікації всередині організації та із зовнішнім 
середовищем організації; планувати, організовувати та проводити професійні 
наради та виступи; застосовувати підходи самоменеджменту в практичній 
діяльності; визначати особливості управління стоматологічним закладом 
залежно від структури, зовнішніх факторів; організовувати та проводити 
маркетингові дослідження; визначати стратегії маркетингу щодо підвищення 
конкурентоспроможності стоматологічного закладу охорони здоров’я; 
застосовувати методи проектного менеджменту в своїй діяльності; здійснювати 
управління змінами в організації. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Основні засади менеджменту. Сутність та історичні етапи розвитку науки 

управління. Управління системою охорони здоров’я. Роль менеджера в охороні 
здоров’я. Управління як процес. Прийняття та реалізація управлінського 
рішення. Індивідуальні та колективні управлінські рішення. Особливості 
мотивації працівників закладу охорони здоров’я. Організаційна та управлінська 
культура стоматологічного закладу. Маркетинг: мета і завдання маркетингу в 
стоматології. Маркетингові дослідження ринку стоматологічних послуг. 
Особливості ціноутворення в стоматології в сучасних умовах. Проектний 
менеджмент в стоматології. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 72 години аудиторних занять і  78 години – самостійна 
робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


